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Editorial
Cáritas Brasileira e Banco do Nordeste do Brasil (BNB) construíram uma parceria com o objetivo de
consolidar os avanços rumo ao desenvolvimento sustentável e solidário fortalecendo as articulações e
movimentos locais, regionais e nacionais, potencializando as iniciativas de Economia Popular e Solidária
em todas as regiões de atuação do BNB.
Foi em 2010 que a Cáritas Brasileira e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) firmaram o compromisso de
apoiar e desenvolver diversas ações em diferentes estados do Brasil. São eles: Bahia, Ceará, Espírito
Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe e Brasília, no Distrito Federal, com o
objetivo de assegurar a articulação de mobilização e incidência política nacional com as diferentes
organizações e movimentos sociais que têm por práticas de orientação o desenvolvimento sustentável e
solidário.
Toda essa ação foi pautada tendo por referência o fortalecimento do protagonismo dos excluídos e
excluídas e a defesa da vida em sua plenitude, presente na missão da Cáritas Brasileira: Testemunhar e
anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, defendendo e promovendo a vida e participando da construção
solidária de uma sociedade justa, igualitária e plural, junto com as pessoas em situação de exclusão
social.
Todas as ações de mobilização e animação em prol do desenvolvimento sustentável e solidário
envolveram, além do Secretariado Nacional da Cáritas, os regionais do Ceará, do Espírito Santo, do
Maranhão, de Minas Gerais, do Piauí, do Nordeste III (Bahia e Sergipe) e do Nordeste II (Pernambuco,
Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte), além de diversos parceiros locais e dos fóruns regionais e
nacional de Economia Popular e Solidária.
Dentre as principais ações desenvolvidas nesses dois anos de parceria, estão os intercâmbios Foi com
base na luta e convivência com o semiárido, que inúmeros agente Cáritas de todo Brasil puderam refletir
sobre a Territorialidade e Desenvolvimento norteado pelos eixos: Terra, Água, Formação e Produção. Os
intercâmbios permitiram observar um jeito de caminhar de homens e mulheres que, historicamente, não
foram reconhecidos. Para além da observação de um jeito de fazer acontecer, a metodologia do
intercâmbio envolveu sujeitos de realidades semelhantes e diferentes, possibilitando a troca de saberes e
a reflexão sobre as práticas de cada um em seus diversos contextos.
Queremos com essa publicação compartilhar muito do que vimos e do que vivemos neste mergulho, além
de demonstrar os principais resultados alcançados depois de dois anos de parceria entre a Cáritas
Brasileira e o BNB.
Mais que o resultado de uma ação coletiva, todos os processos realizados formaram a construção da
memória de uma experiência de desenvolvimento sempre pautado na solidariedade.
Boa leitura!
Anadete Gonçalves Reis, vice-presidente da Cáritas Brasileira

Começando a prosa
Nos últimos dez anos, a Cáritas Brasileira realiza ações voltadas para a
execução e sistematização de experiências que apontem para o desenvolvimento
local solidário e sustentável. A perspectiva política adotada baseia-se na construção de
projeto democrático e popular, priorizando o protagonismo da população mais pobre e excluída,
principalmente na região do semiárido brasileiro.
O Programa de Ações em Desenvolvimento Local Sustentável é parte desta grande política. Além do apoio
direto às famílias em situação de vulnerabilidade e a construção de ações e projetos que objetivam a
emancipação destas famílias, a parceria com o Banco do Nordeste possibilitou a ampliação das ações locais e
nacional executados pelos regionais Maranhão, Piauí, Ceará, Minas Gerais, Espírito Santo e Regionais Nordeste 2
(Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas) e Nordeste 3 (Bahia e Sergipe).
Como objetivo estratégico nesta etapa, o programa teve a preocupação de sistematizar todo o conhecimento construído
pelos grupos que vivenciam as ações promovidas pela Cáritas. Os intercâmbios temáticos realizados tem se consolidado
como parte de um processo de construção, difusão e sistematização de conhecimentos, práticas e saberes entre os grupos
de forma coletiva diante de metodologias construídas ao longo das experiências.
A prática de sistematização não se restringe aos relatórios de atividades. Ela reflete nos processos de empoderamento das
comunidades, do aprendizado acumulado e da possibilidade de socialização, divulgação e intercâmbio dessas práticas na
própria Rede Cáritas e junto às outras redes e movimentos sociais. Os elementos de construção de sistematizações podem
indicar a existência de experiências com similaridades para além dos territórios, estados ou regionais.
As ações envolvem a formação de agentes jovens, projetos de educação contextualizada à realidade local, produção
agroecológica, organização popular para a economia solidária e experiências de fiscalização e participação das políticas
públicas trazem a afirmação da organização popular, da participação, inclusão, comunicação e democratização como
alicerces fundamentais do processo de desenvolvimento.
As ações sistematizadas foram experiências desenvolvidas pelos Regionais da Cáritas Brasileira que atuam dentro dos
limites do perímetro contemplados pelo BNB. Desta forma, no Regional Maranhão, trabalhamos com o fortalecimento da
Rede Mandioca; no Regional Nordeste 2, as ações foram voltadas para o projeto Raízes, que envolve juventude,
educação contextualizada, incidência em políticas públicas e fundos rotativos solidários. No Regional Nordeste 3,
trabalhamos com fundos rotativos solidários, feiras, oficinas de artesanato em regiões de mata atlântica, litoral e
caatinga. No Regional Ceará, os trabalhos foram para o fortalecimento da agroflorestação na perspectiva do
desenvolvimento sustentável solidário, juventude, economia solidária. No Regional Piauí, trabalhamos com
políticas públicas, economia solidária, feiras, oficinas temáticas de apicultura, artesanato. No Regional
Espírito Santo, trabalhamos com experiências com economia solidária, fundos rotativos solidários,
agroturismo e ações voltadas a catadores/as de materiais recicláveis. Já no Regional Minas
Gerais, os fundos rotativos solidário, a rede de casa de sementes foram as principais
experiências desenvolvidas.
Os resultados de todos os projetos realizados mostram a elevação das
condições de vida dos grupos participantes para uma situação que
se concretiza no horizonte do desenvolvimento integrado,
sustentável e com forte cunho na perspectiva da
solidariedade e da territorialidade.

Desenvolver é ampliar as liberdades
“o desenvolvimento vai além das perspectivas restritas ao crescimento do
PIB, aumento das receitas e rendas pessoais ou industrialização, ele é "o
alargamento das liberdades reais que a pessoa goza", as liberdades reais
seriam o que as pessoas podem realizar, com o que lhe é dado para viver.”
Amartya Sen
O Programa de ações em desenvolvimento local
sustentável é a concretização de uma vontade
política, assim como, é a continuidade, dessa
vez com recursos advindos do Brasil, do que a
Cáritas vem realizando junto às comunidades
empobrecidas e excluídas nos últimos 10 anos
no campo da convivência com o Semiárido e da
economia solidária nesta região.
Essa ação nasce da conjunção de objetivos
comuns entre a Cáritas Brasileira e o Banco do
Nordeste através da superintendência do
Etene¹ , que vinha se amadurecendo a alguns
anos na execução de parcerias e se ampliando
com os editais nacionais de fundos solidários
que tem apoiado organizações de base que
trabalham os fundos como ferramenta
emancipatória.
Com isso, construiu-se uma parceria que para
além do apoio direto às famílias da região, ela
tinha como objetivo estratégico contribuir com
a consolidação de uma visão de
desenvolvimento, que busque trabalhar as
ações para além do econômico. Como nos
ensina Amartya Sen é central trazer a tona à
afirmação conceitual e pratica que
desenvolvimento tem haver como ampliação
das liberdades e as oportunidades, sejam elas
para com a organização, com participação, com
inclusão, com comunicação e com
democratização,
isto
como
alicerces
fundamentais do processo de desenvolvimento.
Dessa forma, o projeto se consolidou, mesmo
com obstáculos burocráticos já que teve que
ser transformado em mais de trinta pequenos
projetos, como uma proposta de ação
local/nacional, com experiências variadas que
foram da formação de agentes jovens,
passando por educação contextualizada,
produção Agroecologia, a ampliação e

inovadora experiência do observatório de
políticas publicas. Todas elas foram
monitoradas, acompanhadas e sistematizadas
seguindo o plano nacional de PMAS da Cáritas
que buscou no decorrer do processo apresentar
os entraves, avanços e desafios para os fóruns,
redes e articulações da sociedade civil, assim
como em espaços de conselhos como uma
contribuição da Cáritas para o debate sobre o
desenvolvimento sustentável e territorial no
âmbito do Semiárido.
Como forma de consolidação e articulação da
proposta foi pensada três macro-estratégias
que se traduziram em ações nacionais:
PMAS – A Cáritas vem estruturando o seu
sistema de Planejamento, Monitoramento,
Avaliação e Sistematização desde meados dos
anos 1990, sendo que mesmo sendo um
processo “vivo” encontra-se neste momento
com um nível de maturidade grande sobre a
importância do PMAS como forma de garantir
que as ações alcancem a maior eficiência e
eficácia possível pensando às como uma ação
de rede. Nesse sentindo, no decorrer do período
de execução da parceria conseguiu-se garantir
(a) a realização de quatro oficinas nacionais de
planejamento, monitoramento e avaliação das
ações muitas delas com a presença do BNB
como parceiro e membro do conselho gestor do
programa; (b) a realização de 21 reuniões de
acompanhamento nos regionais para além de
dialogar com as equipes visitar experiências e
comunidades; (c) a elaboração de três
publicações (duas revistas e um vídeo) que
sistematizaram a experiência vivida e
desenvolvida no decorrer destes quase três
anos.

¹ O ETENE é o órgão do BNB responsável entre outras coisas com a Realização de pesquisas e estudos globais, setoriais,
conjunturais, de cenários e de oportunidades de investimento; com a identificação de restrições e oportunidades para atuação
do Banco, numa perspectiva de curto, médio e longo prazo; com a proposição de diretrizes macroeconômicas para o
planejamento estratégico do Banco do Nordeste, assim como a colaboração na formulação e avaliação de programas de
desenvolvimento, inclusive para captação de recursos.

INTERCÂMBIOS - A ação de intercambiar, trocar,
construir e vivenciar junto e entre os grupos que
vivenciam as ações se consolidou na Cáritas
como uma estratégia de educação popular e
construção de conhecimento. Neste sentido o
programa proporcionou a realização de três
experiências nacionais de intercâmbio
temáticos que se desdobraram em mais uma
dezena nos regionais, Eles foram importantes
como parte de um processo de construção,
difusão e sistematização de conhecimentos,
práticas e saberes entre os agentes da Cáritas e
os grupos.
PARTILHA – Uma estratégia importante e que foi
pensada como instrumento de alcançar o
grande desafio de ampliar a visão que
sociedade tem do Semiárido e suas
possibilidades de desenvolvimento. Foi a de
garantir que no decorrer destes anos os
resultados, desafios, entraves e mais ainda os
conhecimento gerados com esta experiência
fossem socializados, debatidos e refletidos nos
espaços de articulação da sociedade civil e
também nos fóruns e conselhos, a exemplo do
FBES, CONES, FNRA, CONDRAF, ASA, RESAB,
dentre outros.
A realização desta ação junto com as famílias
em conjunto com outras tantas espalhadas por
todo território do Semiárido brasileiro serviu
para fortalecer o que nos é colocado enquanto
missão, e afirmado nas palavras de Amartya
Sen, principalmente nesta conjuntura em que
vive a região, pois passa pela maior seca dos
últimos quarenta anos.
Na avaliação da Cáritas, que vem sendo
partilhada e comungada por muitas
organizações, redes e articulações, o Semiárido
não é uma região pobre por natureza e muito
menos está pobre por motivo da falta de chuvas
ou mesmo pela sua má distribuição. Existe uma
estrutura, que foi criada e fortalecida
historicamente que o problema da região é falta

de água e não a sua democratização, da mesma
forma foi construído para a sociedade de que o
grande inimigo dos povos do semiárido era o
seu clima e que as possibilidades endógenas de
geração de desenvolvimento para esta região
eram ínfimas.
A realização desta ação em parceria com o BNB
especialmente na sua área de geração de
conhecimento teve importância hercúlea, já que
passamos de ações isoladas, feitas por
organizações não governamentais e com
financiamento da cooperação internacional
para uma ação estratégica, pensada, refletida e
financiada com recursos públicos de um banco
que tem como missão “Atuar na promoção do
desenvolvimento sustentável na região”. As
famílias que participaram ativamente deste
processo, estão muito menos fragilizadas e
susceptíveis ao que os períodos de estiagens
prolongados podem causar, ou seja, foram muito
menos recursos aplicados por família do que
seria os quase 9 bilhões orçados para as obras
da transposição do rio São Francisco e as ações
sejam elas produtivas, de infra-estrutura
hídrica, formação de fundos rotativos, casas de
sementes e organização comunitária estão lá
vivas e pulsando junto com a vida no Semiárido
brasileiro.
Desafios são muitos e fazem parte da vida dos
povos desta região, alguns que são estruturantes a
exemplo da água descentralizada, o credito
popular, a assistência técnica especifica e a
educação contextualizada. Já outros são
estratégicos como a questão fundiária, no entanto
ambos requerem uma mudança de olhar, de visão e
de pensamento da sociedade e do governo sobre
esta região e para isso esta ação teve uma
contribuição muito grande.

O Desenvolvimento Social e Sustentável para a Rede Cáritas
O modelo de desenvolvimento hegemônico, em
tempos de globalização excludente, é
construído de fora-para-dentro. Centros
internacionais ditam a países e territórios as
formas de condução de sua economia de
maneira a facilitar interesses comerciais
mediante a ideologia neoliberal, que prega o
autoajuste da economia pelo mercado. O cenário
de formação de grandes monopólios e
oligopólios também é verificado.
Não mais do que 600 multinacionais dirigem o
mundo desde fora-para-dentro, padronizando
culturas, mercantilizando todas as formas de
expressão da vida, como fatores de
acumulação de lucros. Grandes projetos de
investimentos em obras de interesse
internacional vão sugando os recursos de
cada país, justificados pela ideologia de que
“crescer é preciso” e a integração ao
capitalismo globalizado é inevitável. Coloca-se
em risco a soberania de governos, de povos,
principalmente diante do poder de decidir sobre
o modelo de desenvolvimento a seguir.
Diante desta análise, a rede Cáritas Brasileira,
vem afirmando desde o seu congresso realizado
em 2003, ter como missão a construção de
ações que apontem para outro modelo de
sociedade justa, plural, solidária e
sustentável. A própria ação pedagógica da Rede
Cáritas parte da premissa de que é preciso
dialogar com o contexto histórico e social diante
das realidades locais e na ideia do
desenvolvimento
calcado na dignidade
humana.
É nesta perspectiva que o Desenvolvimento
Sustentável Solidário entra transversalmente
em todas as ações da Rede Cáritas. As
referências locais e territoriais são os marcos
que atravessam a reflexão e a prática de toda a
Rede, de forma a superar ações isoladas e
avançar na construção de um outro modelo de
desenvolvimento. É preciso tirar de “dentro”, a
partir da realidade de cada país e de seus
territórios, de sua autodeterminação, cultura e
biodiversidade. Seguimos a inspiração da V
Conferência Geral do Episcopado Latino

Americano e do Caribe (Aparecida, 2007, §
406), referência latino-americana da Igreja,
que descreve “Desenvolvimento” mediante seu
aspecto integral, solidário e sustentável.
Se o desenvolvimento deve ser endógeno, ele
também não é deslocado do conjunto dos
direitos humanos e nem isolado de contextos
nacionais e internacional. Princípios de
solidariedade, sustentabilidade, dignidade
humana e qualidade de vida são exigências
fundamentais para o desenvolvimento e a
consolidação da democracia, tratada como valor
universal.
Diante disto, para a Rede Cáritas,
Desenvolvimento é o “processo endógeno de
mobilização das forças e potencialidades
econômicas, sociais e culturais locais com a
finalidade de implementação de mudanças
que proporcionem a elevação das condições de
vida da população, em harmonia com o meio
ambiente e com a participação ativa e
solidária da sociedade na autogestão do
desenvolvimento” .
Essa definição possibilita que a Cáritas trabalhe
em prol da soberania dos povos, através do
protagonismo dos excluídos e excluídas,
objetivando a emancipação do trabalho
humano. Por isso, a economia popular solidária,
a diversidade das culturas locais e das
identidades, com atenção para as questões de
gênero, raça, etnia e geração, passam a orientar
as ações e decisões institucionais.
A Rede Cáritas ainda identifica como estratégia
a interação campo-cidade e as reformas agrária
e urbana. Ambas são indispensáveis para o
desenvolvimento solidário sustentável
e
territorial. As mobilizações, articulações e lutas
políticas que envolvem a superação das
desigualdades sociais e regionais, a
organização da sociedade civil, o consumo ético
e solidário e o comércio justo são apoiadas para
que se viabilizem novos padrões de
comportamento e novas relações de produção,
consumo e natureza.

A importância da convivência com o semiárido e o uso de tecnologias sociais
Por muito tempo, a política de “combate à seca”
prevaleceu de forma hegemônica em todas as
ações que envolviam o semiárido. Nas ultimas
duas décadas a sociedade civil desta região
com forte presença da rede Cáritas tem
construído uma compreensão de que
precisamos não combater, mas conviver com os
diferentes biomas, ecossistemas com suas
diversas e inumeraveis características
físico-geográficas do Brasil, ou seja, buscar o
desenvolvimento apropriado à realidade local. O
modelo de desenvolvimento baseado na
convivência e não mais no combate à seca é
resultado de longa trajetória, onde
conhecimentos produzidos pelas práticas dos
atores locais foram incorporados na construção
de alternativas que possam produzir as
necessárias mudanças no futuro.
O semiárido brasileiro, historicamente, é uma
região marcada por grandes desigualdades
sociais. Segundo o Ministério da Integração
Nacional, mais de 58% da população
considerada pobre está na região. Estudos do
IPEA¹
(2012) mostram que 36% dos
extremamente pobres são camponeses que
residem na região Nordeste – cuja maioria dos
estados é abarcado pelo semiárido. Todo o
semiárido, segundo o IBGE², representa 11,8%
da população pobre do país. A região também
sofre um forte déficit hídrico, embora seja a
região que tem o maior índice pluviométrico
entre as regiões semiáridas do mundo, com
uma média de 800 mm/ano, ainda que a
evaporação seja três vezes maior que a
quantidade de chuva.
A população vê, diuturnamente, seus direitos
sociais e humanos sendo desrespeitados. Por
isso, conviver com o semiárido deve ser uma
estratégia que foca a vida nas condições

¹Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
² Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

potencialidades. É preciso aprender a lidar com
os ambientes para transformar a vida daqueles
que vivem nele. O bioma de um lugar jamais
deve determinar a pobreza e a exclusão social
de uma população, ou seja, privá-los das
condições mínimas para a sobrevivência
humana, tais como alimentação, saúde,
educação, água potável e saneamento básico.
Para o convívio com o semiárido, a adoção de
tecnologias sociais oferece condições para a
inclusão social e melhoria de vida da população
do semiárido. As tecnologias sociais bem
sucedidas são primeiramente experiências
populares, que depois foram assumidas por
organizações comunitárias que em alguns
casos estão se tornando políticas públicas.
Estamos falando dos projetos de reciclagem de
água, das cisternas construídas para
armazenamento
de
água,
barragens
subterrâneas, bombas de água, dos círculos
produtivos “Mandalas", e do H2SOL, que
trabalha na instalação de microssistemas
produtivos de irrigação, com uso de energia
renovável.
Os fatores considerados levam em conta os
impactos ambientais e benefícios, o controle de
riscos, a distribuição dos benefícios de forma
igualitária, a naturalidade das intervenções,
além da credibilidade das instituições
envolvidas e a ampla participação dos atores
sociais envolvidos. Enquanto técnicas e
metodologias, o uso das tecnologias sociais tem
o objetivo é promover a interação com o povo de
forma ecológica, econômico-solidária e que
possibilite
amplas
articulações
com
organizações sociais e com políticas públicas,
projetos governamentais, incentivando o
controle social e a participação popular.

Agir, integrar e sistematizar: Ferramentas para a intervenção social
Durante a caminhada de mais de 50 anos de
atuação da Cáritas o método “Ver, Julgar e Agir”
se constituiu como uma ferramenta
fundamental para todo o seu trabalho, no
entanto, aprendemos que sistematizar é uma
etapa importante em qualquer experiência de
desenvolvimento. Construir a memória, divulgar
os saberes, estimular o intercâmbio de práticas
e a confrontação de ideias contribuem para a
consolidação de visões integradas em
processos de intervenção social. Como obra
coletiva, a sistematização orienta a ação dos
atores sociais envolvidos; reúne dados
descritivos e avaliativos das atividades
desenvolvidas.
Diante disto, verificamos a necessidade de
orientações que fossem comuns diante de um
roteiro pré-definido que siga a perspectiva de
que a prática social deve ser mais que um
simples projeto ou avaliação. A sistematização
deve revelar conhecimentos, transformar
histórias de vida, interferir em processos
sociais e estabelecer relações entre teoria e
prática.

O processo de Planejamento, Monitoramento,
Avaliação
e
Sistematização
(PMAS),
desenvolvido pela Rede Cáritas, é fruto desta
reflexão. É preciso envolver todos os atores
sociais, de forma a criar ferramentas que
permitam rever métodos de trabalho; comprovar
a apropriação e o aprendizado da prática;
compreender os avanços e conquistas dos
atores; orientar outras práticas ou retroalimentar
as mesmas; ou seja, conhecer a eficiência da
prática e/ou corrigir rumos e rotas da construção
do desenvolvimento local.
O sistema PMAS contribui para fornecer padrões
comuns para a reflexão e ação de toda a Rede
Cáritas e dos atores sociais envolvidos. Além
disso, o sistema é capaz de orientar o processo
de monitoramento e avaliação do trabalho,
possibilitando avaliação mais objetiva dos
avanços e limites. O PMAS propicia que se
produzam reflexões coletivas que venham a ser
sistematizadas como lições e aprendizados úteis
para renovar a prática e contribui para a
identificação de desafios no desenvolvimento das
organizações sociais e da própria Rede Cáritas.

A Educação Popular como método
A ação dos agentes da Cáritas Brasileira
utilizam “o método Paulo Freire” como pratica,
principio e estratégia. Este consiste,
fundamentalmente, em criar sujeitos ativos,
autônomos e inventivos. A mobilização e
organização comunitária, a capacitação técnica
e política para o desenvolvimento local
sustentável, a implementação de obras hídricas
(cisternas, pequenas barragens, perfuração de
poços), a efetivação de projetos produtivos
(criação de pequenos animais, lavouras
coletivas, hortas medicinais) são ferramentas
para garantir o desenvolvimento de forma
sustentável. Esse processo exige formação de
educadores/as para atuar em suas próprias
comunidades valorizando os saberes e as
culturas locais.
A viabilidade econômica é garantida através dos
Fundos Rotativos Solidários. Os Fundos são
instrumentos de economia comunitária a
serviço do desenvolvimento local, formados a
partir da devolução solidária de recursos
(financeiros ou em produtos) pelos
beneficiários de ações de desenvolvimento. A

devolução constitui um fundo e esses recursos
são utilizados no investimento em novos
projetos, em formação e na manutenção do
funcionamento dos fundos. A gestão é feita pela
própria comunidade, por suas organizações ou
momentaneamente por uma entidade de apoio.
A Economia Solidária, na perspectiva da
sustentabilidade, é uma prática incentivada
que, de forma concreta, se coloca como
alternativa ao modelo capitalista de produção e
consumo que leva ao desequilíbrio
socioambiental, ao esgotamento dos recursos
naturais e ampliação da miséria e da fome. A
produção local diversificada e agroecológica
contribuem para a promoção da segurança
alimentar e nutricional e não penaliza o meio
ambiente na perspectiva da construção de um
modelo de desenvolvimento que valorize o
empoderamento popular e o respeito às
características culturais e ambientais do local
onde ele é construído.

Participação dos movimentos sociais
Para o objetivo da construção de uma ação transformadora, é preciso que se faça
escolhas. Para a Rede Cáritas, a articulação com os movimentos sociais é uma
condição básica para o fortalecimento de todas as ações de incidência e projetos
visando a melhoria das condições sociais, econômicas e culturais da população. Dentre
os vários campos de articulação, alguns segmentos de mobilização têm sido
importantes na ampliação e garantia de acúmulos, dada a expressão de suas demandas e
os significativos resultados sócio-econômico-culturais possíveis com suas ações. Trata-se
dos segmentos de mobilização pela Reforma Agrária, Segurança e Soberania Alimentar e
Nutricional, Articulação do Semiárido e a Economia Solidária.
Além de construir processos de articulação com estes segmentos sociais, nas suas
diferentes mobilizações, a Rede Cáritas também participa e promove a incidência nos
espaços onde estas políticas públicas são discutidas e deliberadas. Desta forma, as ações
buscam debater, construir e assegurar que as políticas e os recursos públicos sejam levados
para as comunidades historicamente excluídas. A perspectiva é a organização das
comunidades, formação das famílias e articulação de organizações e movimentos sociais.
Por isto o entendimento de desenvolvimento sustentável e solidário vai além do aspecto
econômico; deve integrar as dimensões sociais, culturais, políticas e ambientais. Esta
concepção tem como fundamento a mobilização social e coletiva para a autogestão de
seu desenvolvimento.

Projeto Raízes no resgate e fortalecimento do povo do semiárido
O projeto Raízes, desenvolvido pelo Regional Cáritas
Nordeste 2 (Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Rio
Grande do Norte) desde 2005, promove ações
direcionadas à ampliação do acesso à água e do
aprimoramento dos modos de produção agrícola,
além do fortalecimento da organização social e da
atuação da população no controle das políticas
públicas.
O projeto envolve mais de 25 mil famílias sertanejas
do território composto pelo regional Cáritas NE2. O
principal objetivo é partilhar os conhecimentos e
estratégias para a convivência com o semiárido, de
forma a democratizar o acesso à água, resgatar os
direitos humanos e a discussão de políticas
públicas necessárias para a região.
Na parceria com o BNB o regional decidiu, com base
em diagnóstico feito nas comunidades, trazer a
juventude como destaque nas ações do projeto.
Foram realizados 12 seminários sobre
protagonismo juvenil e quatro intercâmbios com

jovens agentes de desenvolvimento local de outros
territórios. A educação para a convivência com o
semiárido também recebeu atenção especial do
projeto, com 12 seminários realizados com
professores que atuam nas localidades.
Para a construção de alternativas produtivas mais
ecológicas, os agricultores envolvidos no projeto
Raízes participaram de seis seminários sobre
Agroecologia e outros seis encontros de formação
em Economia Solidária e comercialização. Fundos
Rotativos Solidários foram fortalecidos nos
municípios de Cacimba e Casserengue, na Paraíba,
enquanto que em Poço de Dantas (PB), na
comunidade de São João Bosco, 10 famílias se
uniram para constituir um novo Fundo Rotativo.
Todas as ações foram acompanhadas por 23
agentes jovens de desenvolvimento local que, além
de estimularem projetos de economia solidária na
região, atuam como educadores e animadores.

Intercâmbio
Como ferramenta estratégica para o compartilhamento
de problemas e soluções que podem ser semelhantes, os
intercâmbios realizados com as famílias que participam
do Projeto Raízes levaram a experiência do projeto, tal
como puderam conhecer outros exemplos de arranjos
produtivos que vão ao encontro da convivência com o
semiárido.
Em um dos encontros, a Rede Mandioca, no Maranhão,
recebeu pessoas para intercâmbio. “Detectamos
ameaças comuns, como a questão política, o latifúndio
e o clima, além de desafios também comuns, como a
melhoria no setor de transportes, educação técnica e o
abastecimento de água. Identificamos ainda o projeto
de construção de Cisternas, o direito à posse da terra e
à organização coletiva como fatores que influenciaram
as conquistas de todas as comunidades”, disse Artur
Melo de Souza, pernambucano, colaborador da Cáritas
Regional NE II.
Segundo Simone Maria Ramos, coordenadora do
projeto Raízes, é importante perceber a participação
dos atores sociais envolvidos, inclusive na prestação

de contas dos recursos utilizados. Também se
destacam os avanços com o acesso a políticas
públicas como o Programa de Aquisição de Alimentos
e a Compra Direta com os agricultores.
Para Ramos, as ações promovem a permanência das
famílias no campo, principalmente dos homens que
costumam se deslocarem para trabalhar no
centro-sul do Brasil, e estimula a solidariedade nas
comunidades e a sustentabilidade das famílias
através do fomento de mutirões, criação de banco de
sementes e formas de desenvolvimento contra
hegemônicos. “Mas isso não significa que não temos
desafios: é preciso agregar valor aos produtos
agrícolas e o artesanato produzido pelas famílias e
melhorar a nossa participação nas feiras locais de
produtos orgânicos. A formação da juventude para o
acesso ao crédito, para o controle social das políticas
públicas através da articulação em rede com as
escolas, sindicatos, associações, dioceses também
são importantes, principalmente diante da
perspectiva da permanência desses jovens no
semiárido”, completa Ramos.

Fundos Rotativos Solidários e Casas de Sementes como
instrumentos para a agroecologia em Minas Gerais
Os camponeses e agricultores familiares do
semiárido encontram dificuldades em obter
financiamentos
aos
empreendimentos
comunitários, baseados nas necessidades,
práticas e culturas locais. Nesta conjuntura, a
Cáritas Regional de Minas Gerais investiu na criação
de Fundos Rotativos Solidários e nas de Casas de
Sementes para a constituição do trabalho em prol
do desenvolvimento sustentável e solidário.
A implementação de três Fundos Rotativos
Solidários (FRS) nas Dioceses de Janaúba,
Diamantina e Montes Claros disponibilizam auxílio
técnico-financeiro
às
propostas
de
desenvolvimento
local,
elaboradas
pelas
comunidades na busca de alternativas de
superação da dinâmica do empobrecimento. Os FRS
financiaram 30 projetos locais e beneficiaram em
torno de 300 famílias. Estas , em sua grande
maioria de agricultores familiares em situação de
extrema pobreza, garantem, através dos Fundos,
sua forma de superação da miséria e exclusão
econômica e social.
“Foram criadas as comissões diocesanas de
solidariedade, que vem acompanhando a
implementação dos projetos e buscando a maior
credibilidade para os grupos apoiados junto a
outras agências e órgãos financiadores. O acesso a
estes fundos solidários é a única alternativa para
investirem na estruturação das suas atividades e
na qualificação dos seus associados”, explica
Rodrigo Pires, da Cáritas Regional Minas Gerais e
coordenador do projeto.
Nesta dinâmica, as Casas de Sementes se inserem
como experiências para a transição agroecológica e
o combate aos transgênicos. São 12 casas de
armazenamento e comercialização de sementes

crioulas e nativas, livrando os agricultores da
dependência de multinacionais do ramo. “Os
trabalhadores, muitos deles assentados da reforma
agrária, produzem e comercializam entre si as
sementes, participando também de programas
governamentais para o abastecimento de
alimentos”, relata Pires.
Foram formadas 30 pessoas por Casa de Semente
para gerir e auxiliar os trabalhadores na sua
organização comunitária e na campanha contra o
uso de agrotóxicos na lavoura. O projeto ainda é
monitorado por representantes das comunidades,
acampamentos e assentamentos envolvidos, bem
como por agentes mobilizadores das entidades
parceiras locais e da Cáritas.
Para Pires, os resultados mais imediatos estão na
quantidade de sementes produzidas. “Foram 10
toneladas, sendo possível resgatar 13 variedades
de milho, 11 variedades de feijão, oito variedades
de abóbora, sete variedades de mandioca e arroz,
seis variedades de cana-de-açúcar, cinco
variedades de fava, além de hortaliças e plantas do
cerrado”, comemora.
Para a massificação do uso de sementes crioulas,
parcerias foram estabelecidas com o Instituto
Maristas Solidariedade, a campanha Semente da
Gente, além do Fórum Mineiro de Economia Popular
Solidária, a Articulação do Semiárido Mineiro, a
Articulação Mineira de Agroecologia, e a Campanha
Permanente contra os agrotóxicos.
Outro resultado foi a articulação e estabelecimento
de parceria com o Governo do Estado de Minas
Gerais e Federal para a produção de sementes de
adubação verde.

Projeto ‘Plantando Vidas e construindo espaço’ implanta
Fundos Rotativos Solidários em quatro comunidades no Espírito Santo
Desde a metade de 2011, o projeto Plantando Vidas
e Construindo Espaços se dedica na implantação e
consolidação de Fundos Rotativos Solidários (FRS)
em quatro localidades do estado do Espírito Santo.
São 68 famílias dos municípios de São Mateus,
Conceição da Barra, Pedro Canário e Montanha que,
com a ajuda do projeto desenvolvido pela Cáritas
Regional Espírito Santo, participam de iniciativas
de geração de trabalho e renda na agricultura, na
produção artesanal e em atividades que a região
apresenta potencialidades através dos princípios
da Economia Solidária.

cana-de-açúcar que empregava boa parte da
população, a Associação ‘Semeando o Futuro’ foi
reestruturada e, através da criação de um FRS, uma
feira comunitária foi instituída para a
comercialização de artesanato e a venda de
comidas típicas. Em Montanha, o projeto atende o
Assentamento Oziel Alves, localizado no distrito de
Vinhático, cuja demanda apresentada foi o
fortalecimento da confecção que atende as
mulheres do assentamento. Em junho de 2012, os
equipamentos para a confecção foram adquiridos e
um fundo rotativo constituído.

Em todas as localidades, diagnósticos de
verificação
das
potencialidades
foram
desenvolvidos pela própria comunidade para que o
FRS atue para a execução da demanda apontada.
Em São Mateus, na comunidade São Jorge, a
demanda é para a produção de hortaliças e criação
de aves. Já em Conceição da Barra, os impactos da
monocultura de eucalipto e de cana-de-açúcar
levaram a criação de dois Fundos: um para a
produção de artesanato no assentamento 100
Alqueires e outro para o financiamento de uma feira
comunitária no distrito de Braço do Rio, onde serão
comercializados comidas típicas e artesanato local.

“Desde o início da execução do projeto, percebe-se
melhorias notórias nas comunidades atendidas. O
principal desafio em todas, foi criar uma base de
articulações e formar lideranças fundamentais
para dar andamento aos projetos. Hoje é possível
visualizar muito mais autonomia nos grupos,
reuniões espontâneas e busca de outras fontes de
recursos sem que o técnico esteja presente. Isso
reforça a garantia de que os projetos possam ser
sustentáveis após o termino do acompanhamento”,
completa Bronzoni.

“Diante do diagnóstico, foi realizada uma oficina de
associativismo e elaboração de projetos no sentido
de fortalecer as entidades parceiras e capacitar
lideranças sobre elaboração de projetos. A Oficina
sobre fundos rotativos também contribuiu muito
para os participantes entenderem como gerir um
fundo”, diz Cristiane Bronzoni, assistente social e
coordenadora do projeto.
Em Pedro Canário, lugar em que o desemprego foi
identificado como um dos problemas a serem
enfrentados depois o fechamento da usina de

O projeto Plantando Vidas e Construindo Espaços
ainda foi o responsável por oficinas de
Associativismo e Elaboração de Projetos, oficinas
de Fundos Rotativos em São Paulo e no Espírito
Santo, promovido pela Cáritas Brasileira. Além
disso, o projeto proporcionou a participação de
agentes nos intercâmbios nacionais com a Rede
Mandioca, no Maranhão, sobre desenvolvimento
sustentável na Bahia e de plenárias preparatórias
para a V Plenária Nacional de Economia, realizada
em Luiziânia (GO), em dezembro de 2012.

Produção e tecnologias sociais em prol da
segurança hídrica e alimentar no Piauí
Nas dioceses de Floriano, Campo Maior e Bom
Jesus, 205 famílias foram beneficiadas com a
construção de 20 cisternas no município de
Sigefredo Pacheco e a consolidação de sete grupos
de Fundos Rotativos Solidários (FRS). Os FRS
atuam na produção e criação de caprinos, suínos,
produção de mel, hortas, artesanato, além do
beneficiamento do coco babaçu.
“O acesso à água de qualidade e melhoria na
alimentação são resultados relacionados com a
segurança hídrica e alimentar ressaltado pelos
grupos; conhecimento de novas tecnologias
replicáveis a outras experiências foram indicados
como resultados técnicos que ajuda os grupos e
famílias na sua formação e capacitação e no
tratamento com o meio ambiente”, diz Tânia
Barbosa, uma das coordenadoras das ações na
Cáritas Regional Piauí.
Segundo Barbosa, é preciso estimular a construção
coletiva do saber, além de experiências de
intercâmbio para o exercício da solidariedade e para
o conhecimento de técnicas para a convivência
com o semiárido. “O estabelecimento de parcerias
com o poder público e a construção de mecanismos

de controle social das políticas públicas, que passa
também pela construção dos FRS, são ferramentas
eficazes para a construção de um mundo e um
semiárido desenvolvido, sustentável e solidário”,
completa.
A experiência de consolidação dos Fundos e a
implantação das cisternas valorizaram o trabalho
das famílias e a organização comunitária das
mesmas diante dos novos equipamentos
construídos e adquiridos. As famílias passaram por
capacitação para a construção dos Fundos Sociais
e também para a execução dos sistemas
produtivos que modificam à realidade local.
Para Maria Hortência Mendes de Souza, também da
Cáritas Regional Piauí, a experiência é satisfatória,
mas ainda apresenta desafios diante do período de
maturação das ações. “É preciso estimular os
grupos para que se mantenham fiéis à proposta de
sustentabilidade através da autogestão dos grupos
familiares nos seus empreendimentos. Os
intercâmbios de experiências no semiárido nos
ajudam também a divulgar no que o Piauí vem
trabalhando para a convivência com o semiárido”,
disse.

Juventude cearense no protagonismo para o desenvolvimento sustentável
Na Cáritas Regional Ceará, composta pela
Arquidiocese de Fortaleza e pelas Pastoral Social de
Tianguá e das Cáritas Diocesanas de Itapipoca,
Sobral, Crateús, Limoeiro do Norte, Iguatu e Crato,
as ações na linha do desenvolvimento sustentável
tiveram 50 grupos de juventude como
protagonistas. Os projetos ‘Juventudes no
semiárido: protagonismo na defesa da vida e do
desenvolvimento sustentável’ e ‘Juventudes e
comunicação para mobilização social no semiárido
cearense’ tiveram como eixo estruturante a
contribuição com os processos de organização da
juventude camponesa, fortalecendo estratégias de
convivência com o semiárido.
Com o projeto ‘Juventude no semiárido’, dez grupos
de jovens foram formados para ações nas
temáticas da Agroecologia e Economia Solidária.
Esses grupos conseguiram capacitar outros 90
jovens multiplicadores. A experiência já resultou na
implementação de quatro hortas orgânicas, nove
quintais produtivos, além de ações de recuperação
das matas ciliares de rios degradados. A
participação da juventude na formulação e
execução de políticas públicas também é
preocupação do projeto.
“Percebemos a necessidade da conquista de
políticas públicas para os jovens do campo que
inviabilizem o êxodo para os grandes centros
urbanos. Acreditamos que as tecnologias, as
formações e as vivências dentro da perspectiva de
convivência com semiárido contribuem fortemente
tanto para a conquista dessas políticas públicas,

quanto para evitar ou desacelerar o êxodo rural”,
ressalta Maria Glória Carvalho, uma das
coordenadoras do projeto.
O projeto ‘Juventudes e comunicação’, por sua vez,
teve atuação com 20 grupos de jovens de toda
Cáritas Regional Ceará. Através das produções
audiovisuais e escritas, os jovens desenvolveram
uma postura crítica na perspectiva dos direitos
humanos e na construção de uma sociedade justa,
igualitária e sustentável. No total, foram produzidos
oito vídeos sobre experiências de convivência com
o semiárido, cada qual com dez minutos de
duração, voltados para o público de faixa etária de
12 a 29 anos. No projeto, a comunicação popular é
voltada para a mobilização social e, desta forma,
possibilita a formação da juventude para uma
leitura crítica da mídia comercial, além da
construção e afirmação de identidades para o
próprio fortalecimento da pauta juvenil.
“Consideramos que essa é uma ação estruturante,
pois a comunicação, representada, principalmente,
pelos meios de comunicação de massa, perpassa
toda a formação dessa juventude. Influenciam
diretamente padrões de comportamento e atitudes.
Por conta deste contexto, é essencial possibilitar
que os/as jovens se reconheçam e atuem como
produtores de informações e saiam da posição de
somente receptores”, complementa Alessandro
Nunes, também coordenador do projeto.

No Maranhão, Rede Mandioca é modelo de articulação sustentável e agroecológica
A rede maranhense de agricultores, - Rede Mandioca - é
uma estratégia de desenvolvimento local sustentável
pautado em princípios agroecológicos e na lógica de uso
do solo e produção de alimentos das comunidades
tradicionais da região. Através da articulação da Rede,
ações de fomento à produção da agricultura familiar e
economia solidária foram executadas, promovendo
formações e intercâmbios para a assistência técnica e
fomento de Fundos Rotativos Solidários.
Promovida e apoiada pela Cáritas Regional Maranhão, a
Rede Mandioca tem como foco a articulação e
fortalecimento da cadeia produtiva da mandioca,
construída como elemento identitário do maranhense. A
Rede ainda agrega produtos derivados da mandioca e
outras culturas e atividades associadas à agricultura
familiar, como o extrativismo do coco babaçu.
“Neste último ano, desenvolvemos ações de assistência
técnica, apoio à construção e implantação de casas de
farinha, impressão e aquisição de embalagens
padronizadas para o acondicionamento dos produtos
oriundos da Rede Mandioca, além de cinco etapas de
formação para jovens e lideranças comunitárias rurais
sobre temáticas relacionadas à economia solidária e ao
processo produtivo e de comercialização”, relata Lena
Cardoso, uma das coordenadoras do Projeto ligada à
Cáritas Regional Maranhão.
No eixo assistência técnica, foram contratados três
técnicos agrícolas com experiência em trabalho popular.
Com os técnicos, a Rede Mandioca teve acompanhamento
profissional regular, além de orientações sobre formas

sustentáveis de uso do solo, a utilização de defensivos
alternativos para o combate de pragas sem o uso de
agrotóxicos, além de práticas educativas para evitar
queimadas.
Com a construção e implantação de cinco casas de
farinha, o beneficiamento da mandioca foi garantido nos
municípios de Buriticupu, Chapadinha, São Raimundo
das Mangabeiras, Riachão e Vargem Grande, sendo 247
famílias contempladas com o uso das casas. No eixo de
aquisição de embalagens dos produtos da Rede, uma
marca comum foi criada visando o fortalecimento da
articulação. “Isto se traduz numa estratégia de
valorização dos produtos da agricultura familiar e de
visibilidade na perspectiva da comercialização desses
produtos de forma socialmente justa”, completa Cardoso.
Como resultados mais imediatos do projeto, pode-se citar
o aumento e regularidade no volume da produção e da
comercialização, com a inserção das famílias
acompanhadas nos programas de aquisição de
alimentos (PAA) e de alimentação escolar (PNAE); a
formação de 35 jovens trabalhadores rurais nas
temáticas de economia solidária e a produção na
agricultura familiar; 30 lideranças comunitárias
capacitadas em beneficiamento, comercialização e
marketing; cerca de 7000 embalagens padronizadas
para comercialização; 60 projetos produtivos apoiados
com a implementação de fundos solidários e com
assistência técnica pautada em princípios
agroecológicos. Além das feiras de economia solidária, a
criação de 50 Fundos Rotativos Solidários para o apoio
dos grupos.

Intercâmbio nacional
A Rede Mandioca também foi anfitrião de um
intercâmbio nacional realizado durante os dias 12 e 15
de setembro de 2012 com todas as experiências da
Rede Cáritas na linha do desenvolvimento solidário e
sustentável no semiárido. Reunindo 200 pessoas, o
intercâmbio priorizou as temáticas da economia
solidária e dos fundos solidários, mas também o
compartilhamento da formação em agroecologia,
comercialização, associativismo, cooperativismo e
políticas públicas realizado dentro da Rede Mandioca,

mas também nas outras experiências compartilhadas.
“O processo formativo teve como base a valorização
dos saberes locais, através da metodologia de
educação popular e da troca de conhecimentos e de
experiências, privilegiando enquanto locais de
realização comunidades que pudessem subsidiar
essas reflexões através de suas vivências e práticas
relacionadas ao tema”, explica Lucineth Machado,
também coordenadora da Rede Mandioca.

Observatório Social no desenvolvimento do
protagonismo e da participação popular
No Conjunto Nivaldo Silva (Estância, SE) e na
comunidade São Paulo (Santo Antônio de Jesus,
BA), as precárias estruturas de saúde, educação,
cultura, trabalho e lazer, principalmente para
adolescentes e jovens são os principais problemas
a serem enfrentados. Um cenário de difícil
construção da participação social e da própria
cidadania. É nesta conjuntura que, desde 2010, o
Observatório Social, de iniciativa do Regional
Cáritas Nordeste 3 (Bahia e Sergipe), atua.
Com a proposta de ser um instrumento de análise e
produção de conhecimento sobre a realidade, o
Observatório Social é voltado para orientar uma
abordagem minuciosa e adequada sobre a
comunidade onde se está inserido. O caráter
coletivo das ações é preservado ao acolher
diferentes opiniões, enriquecido com a
contribuição de todos os parceiros envolvidos. O
objetivo é garantir a participação de todos na
produção e na proposição de ações que
possibilitem o desenvolvimento local e a
organização política dos grupos participantes.
Como resultado da ação do Observatório Social,
destaca-se a criação do grupo “Querer é poder” em
Santo Antônio de Jesus (BA). Composto por 15
adolescentes e jovens, o coletivo se reúne
sistematicamente para refletir sobre as suas
dificuldades e as formas de garantir a efetivação
dos seus direitos como cidadãos. Os jovens já
apontam, como necessidade observada, a
construção de um espaço apropriado à prática de
esportes na comunidade.

“É um projeto novo, estamos começando, mas é
uma oportunidade que temos de discutir cidadania.
Muitas pessoas não sabem dos seus direitos. Aqui a
gente reflete sobre isso e vamos buscar políticas
públicas que atendam às nossas necessidades”,
afirma Elielton Silva, 18 anos, membro do Querer é
poder.
Já em Estância, o projeto se constitui como um elo
entre os diferentes atores sociais na construção do
conhecimento sobre o Conjunto Nivaldo Silva. O
Observatório Social conta com a parceria da
Organização Não Governamental Água é Vida, das
Secretarias Municipal de Saúde e Educação, do
Lions Clube de Estância, Maçonaria, Conselho
Tutelar, Improviso Grupo Artístico Social, Cáritas de
Estância, Pastoral da Criança e líderes
comunitários.
“A experiência está numa fase inicial, com maior
investimento no fortalecimento político do grupo de
parceiros. Estamos em busca de mais autonomia
popular e espaços para atuação conjunta diante
dos fatores sociais e políticos que condicionam a
vida da comunidade. Queremos sair do patamar da
passividade para de sujeito da própria história. È
nisto que o Observatório aposta e investe”, relata
Marilda Ferri, responsável pelo Observatório Social
na Cáritas Regional NE 3.

Precisamos caminhar para um modelo
de desenvolvimento sustentável e solidário
As experiências desenvolvidas pelo conjunto da Rede Cáritas em todo o
semiárido brasileiro são conquistas que devem ser creditadas a todas as
famílias que se organizaram em torno das ações propostas. Os projetos executados
não são simples apostas, mas instrumentos reais de mobilização popular diante de um
cenário, na maioria das vezes, de miséria e pobreza.
O conjunto das iniciativas se contrapõe ao modelo de desenvolvimento hegemônico. Demonstra que
é possível conviver em sociedade mediante novas formas de relação socioeconômica e ambiental.
Essas novas relações perpassam pelo modelo de produção adotado, na construção de relações sociais
baseadas na solidariedade, na comunidade, no cooperativismo.
As comunidades enfrentam ameaças que provém dos problemas estruturantes de nosso País: a concentração
de terras nas mãos de poucos proprietários, o agronegócio que prioriza a monocultura voltada para a exportação
de commodities com péssimas relações trabalhistas, o uso abusivo e indiscriminado de agrotóxicos, que
prejudicam a saúde humana, além das disputas de poder que ainda centram sua atuação na indústria da seca e a
falta de trabalho que garanta uma renda digna ao trabalhador e à trabalhadora. No entanto, as mudanças necessárias
precisam partir da organização popular, mas também do estabelecimento de políticas públicas, estas, geralmente,
fruto da mobilização social.
É importante ressaltar que, quando falamos de desenvolvimento, não estamos apontando para um crescimento
desenfreado, baseado em conceitos do progresso prioritariamente econômico e que não tem o ser humano e o meio
ambiente como fatores centrais. Nosso objetivo é construir ações concretas de forma endógena, cujos protagonistas são
os/as trabalhadores/as, o povo excluído que diuturnamente reinventa seu modo de viver a partir de sua territorialidade.
Ou seja, a prática da Cáritas revela a defesa de um desenvolvimento diferenciado (sustentável e solidário),
multidimensional (dimensão ambiental, econômica, política, social e cultural) que não se restringe ao crescimento
econômico como condição única e suficiente para promover a melhoria das condições de vida da população.
A população de um determinado território se desenvolve quando as pessoas têm condições de produzir, criar, usufruir
do seu trabalho, mantendo uma relação harmônica e respeitosa entre si e com o meio ambiente onde vivem. Por isso,
as formas organizativas como os fundos rotativos solidários, o incentivo à economia solidária e a afirmação do
associativismo e do cooperativismo são fundamentais para a sustentabilidade do modelo de desenvolvimento que
propomos. Exemplificamos com as tecnologias sociais que facilitam a convivência com o semiárido,
principalmente as que garantem a soberania hídrica, tais como as cisternas e sistemas de irrigação; ou mesmo
as redes de produção construídas, baseadas na agroecologia, que não só melhoram a renda, mas são
importantes para a soberania alimentar de todo um território.
De igual importância, a participação popular e o controle social das políticas públicas implementadas
fazem parte do escopo necessário para a construção de uma contrahegemonia de
desenvolvimento. As famílias se tornam fiscalizadoras de políticas e da democracia, tornam-se
sujeitos políticos, por que o conjunto dos equipamentos adquiridos e instrumentos
adotados significam conscientização e formação política da população. As parcerias
com programas não só do Governo Federal, como dos Governos Estaduais, órgãos
financiadores e outras entidades da sociedade civil são importantes no
sentido de garantir o escoamento da produção, o que aumenta a
renda das famílias envolvidas e também para a continuidade
dos projetos.

Desta forma,
Desenvolvimento é ação
cultural, pois está relacionada às
capacidades criativas e criadoras dos seres
humanos para realização de desejos e a satisfação das
necessidades; é processo de transformação das relações
sociais, culturais, políticas e produtivas, expressa na constante busca
ou inicio de uma nova realidade; é construção societária, pois as relações
humanas se transformam, possibilitando novas relações sociais; tem como
finalidade a melhoria da qualidade de vida, pois não se restringe a melhoria das condições
materiais; e incorpora a dimensão da sustentabilidade e da solidariedade ao romper com
visões utilitaristas do meio ambiente e ao expressar um novo conceito e novas relações de poder,
na condição de associação, de articulação de esforços e compromissos voltados para a superação de
todas as desigualdades.
Tudo isso significa grandes desafios que devemos enfrentar e que precisamos nos preparar em termos da
mobilização, organização e até mesmo do investimento nas ações que refletem a construção de um
desenvolvimento sustentável. As experiências executadas pela Cáritas na região do semiárido são exemplos que
podem ser replicados em outras localidades e territórios. A metodologia aplicada deve estar a favor das lutas da
comunidade. A sistematização e os intercâmbios fortalecem os laços de força e união firmados entre as pessoas, no
sentido de avançar no conjunto dos sistemas produtivos da agricultura familiar, da visibilidade destas experiências,
do fortalecimento do protagonismo das famílias, principalmente da juventude.
A juventude é uma parte da população que damos atenção especial, principalmente no semiárido. Trabalhos de
formação em suas diversas temáticas, muitos deles através dos instrumentos da comunicação popular, mostram que
o jovem é a garantia da continuidade da mobilização popular. Por isso, educação, lazer, cultura, esporte são essenciais
para o modelo desenvolvimento que defendemos.
Na sua caminhada, a Cáritas passou por diferentes olhares sobre a realidade e sobre aqueles empobrecidos pelo
sistema, sujeitos de sua ação preferencial. Neste setindo, a Cáritas está convencida que a contretização da sua
missão é apontar para a construção de um projeto societário, alicerçado na justiça social, o qual está diretamente
relacionado aos trabalhadores e trabalhadoras, aos povos e comunidades tradicionais que lutam diuturnamente
por direitos, por qualidade de vida e por dignidade humana. Não há dúvida de que um projeto popular para o Brasil
tem que contemplar os princípios do desenvolvimento sustentável, solidário e territorial e do bem viver.

